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  �و	��ل آ��� 

 

 آ��ی ��� �د�ر�ت و ����ت را � ����� ا	��ه �ر��� ود
ھر ���م �وب ����ت �دار �وب 	ده ����وا�د ، ھر �ظر�� #رداز و ��ور��ن �وب �ز� ر �وب 	ده  

ت ���ت (� �) ���م ، �ظر�� �* �������وا�د و ھر (�ر	��س �وب �د�ر �وب 	ده ����وا�د ، آ��ی 
�) ������دار ، �) �د�ر و �) �ز� ر �وب در ����ت ��ر-� و  #رداز و (�ر	��س �وب ا�ت و,�
  .�ظ�م �ن ا,��ل �ط�. ��� �وا�د �	د

اول �د�ر �و�ق ���ت 3ون �د�ر �و�ق (�� ا�ت (� ��م (�ری �و�ق دا	�� �	د �� ا���1 �ودش ����� 
5 وظ��� ا��� �ود را (�ر ھ� را ا-را (�د ھم #4ن و #�,��� ��زد و ھم �ودش ا-را (�د و �دی ا�ل #�

��وع در�ت آن ا-را (�د #�4 ذاری ، ��ز���دھ� ، رھری ، ا���دام و (��رل، *���. �) ������دار  
�وب ���ت 3ون و�ژ�� ھ�ی �) ����ت �دار �وب را �دارد و ا�ن و�ژ�� ھ� 8�ر��د از از (و3) 

�زا�ش �درت (	ور دا�د ، ر���� �ر�ن �� ا��را�ژ�) �ر�ن ا�دا��ت در رواط ��ر-� را �ر�� رای ا
ر�زی و �د�ر�ت او، � وا���ت ھ� و �;دورات راری دا	�� �	د ، �دا�ل دو (�ر �:م �8را�� و دو 
3ر�ش زرگ �1ری (� � ��> ز�د�� �ردم �	د، از �ود � -� �ذارد ، ز�ر�-�و�8 او از ھوش 

�� "�1وت" �:��ت :ره رداری را (�د ، ذھ��، ھوش �8ط�� و ھوش ا-����8 ر�وردار �	د ، از ا��
از �) �ظ�م �1ری ���-�� ر�وردار �	د و,� � داده ھ�ی -د�د، آ��د�� ��د�ل و ا�4ح �1ر �ود را 

#�دا (�د ، ��@و,�ت �درت را #ذ�رد و #��� و�� � �ردم را، -دی، �;و�� و �;دس 	��رد ، � طور 
�ق ھ�" ����د ، (��ون ا�رژی �ود را در �د�ر�ت، در �ش ھ�ی دا@��، ھ�� را ��و-� "آ��ده" و "��;ق ا

�1ری، �و,�دی و �ن آوری (	ور ���ر(ز (�د و ده ھ� و�ژ�� د� ر *�,*. �) �ز� ر �وب در ����ت 
��ر-� و �ظ�م �ن ا,��ل ���ت 3ون �ز� ر �وب ��د ر��,��ت �	د و در �دد ����ن ����> ��� و 

ر3وب داده ھ�ی ����ت ��ر-� (	ورش �	د 3ون د�#���ت (�� ا�ت اھداف ��� (	ور �ود در 3:�
�وا�د ����> ��� (	ورش را در 	را�ط ����ف از -��� -�C، �راودات ا����دی، �وBو�8ت  �)

�رھ� �، ا����4ت ��ط;� ای و... از طر�ق ��ت و�و و �ذا(ره ����ن (�د و ��و-� ھر ��ن و �ر(ت 
دو�ت �ط�ب �� (�د و ��ھ� ھم #�(���ن را ، ��ھ� 	��ب زده و دون  �ود �	د آ��ی ��� ��ھ� ھ�د را

�> و (راوات � ا�ران ��رود و ا�رش در ھ�د �� ���;ل ��رود � �وی 8ر���ن ��ودی �دش ھم 
�� و�د (� ��ل ���د دو �وت ���4ت �دارد ��ل �) �ز� ر �و�ق در �رن ��ت و�) ��3ن ا��1ر و 

�E و-� #س �1رار ا��ن ا���1 ھر ���م �وب ����ت �دار �وب 	ده ����وا�د ، ا��8ل دارد ���ر � ھ
ھر �ظر�� #رداز و ��ور��ن �وب �ز� ر �وب 	ده ����وا�د و ھر (�ر	��س �وب �د�ر �وب 	ده 

    .����وا�د


